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Katowiccy policjanci wraz ze strażnikiem miejskim spotkali się z obywatelami z Ukrainy, ze
względu na toczącą się wojnę przebywają w naszym mieście. Podczas rozmów o bezpieczeństwie
był czas nie tylko na proﬁlaktykę bezpiecznych zachowań, ale również na zabawę, uśmiech i
wspólne zdjęcia. Policjanci przekazali również żywność i artykuły higieniczne, które zostały
zebrane przez mundurowych katowickiej komendy, a dzieciaki otrzymały kolorowe pluszaki i
kolorowanki.
W towarzystwie policyjnej maskotki Sznupka i strażnika Rysia katowiccy policjanci i strażniczka miejska spotkali się z
uchodźcami z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do naszego miasta. Ponad 400 osób, w tym prawie 200 dzieci
znalazło schronienie w akademikach przy ul. Franciszkańskiej w Katowicach. To tam policyjny proﬁlaktyk wspólnie z
dzielnicowymi Komisariatu III Policji w Katowicach i funkcjonariuszką straży miejskiej rozmawiali o bezpieczeństwie i
zagrożeniach, jakie mogą na nich czyhać.
Policjanci, mając świadomość tego, że wiele nieuczciwych osób będzie chciało wykorzystać trudną sytuację, w jakiej
znaleźli się uchodźcy, rozmawiali z ukraińskimi matkami i ich dziećmi o zachowaniach i postawach, jakie należy
stosować, aby uniknąć zagrożenia. Policjanci apelowali o czujność i ostrożność, wyposażając zgromadzone na spotkaniu
osoby w niezbędną wiedzę, jak uniknąć m.in. stania się oﬁarą handlu ludźmi, oszustw. Radzili, co należy zrobić i do
kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa.
Dlatego tak ważna była obecność dzielnicowych z III komisariatu, którzy w swoich rejonach służbowych mają osoby,
które przyjechały do nas z Ukrainy. Dzielnicowi opowiedzieli o swojej pracy, informując, że są policjantami pierwszego
kontaktu, do których można zawsze zadzwonić. Pomocna jest w tym bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe „Moja
Komenda”, która w łatwy sposób pozwala szybko nawiązać kontakt nie tylko z katowickim dzielnicowym, ale każdym
dzielnicowym w Polsce. Wystarczy wpisać tylko miejsce zamieszkania lub włączyć lokalizację telefonu, a aplikacja
wybierze dzielnicowego, który obsługuje dany rejon. Informacje kontaktowe dotyczące wszystkich katowickich
dzielnicowych można znaleźć również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w zakładce „Twój
Dzielnicowy”.
Podczas spotkania mundurowi rozmawiali również z dziećmi, m.in. jak należy bezpiecznie zachować się w kontakcie z
nieznajomymi, albo wtedy kiedy dziecko się zgubi. Dlatego też każde dziecko otrzymały bransoletki „Niezgubki” z
zamieszczonym numerem alarmowym 112 oraz miejscem do wpisania numeru telefonu do opiekuna. Policjanci
przekazali również kolorowe pluszaki, kolorowanki „Sznupek kontra obcy” i „Elementarz bezpieczeństwa ze Sznupkiem”,
zeszyty i piórniki, jaskrawe czapki i chusty zapobiegające zagubieniom oraz grę planszową „Patrol Sznupkowy”.
Mundurowi przekazali również żywność i środki higieniczne, które zostały zebrane wśród katowickich policjantów
podczas specjalnej zbiórki.
Kolejne spotkania już wkrótce.

